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ÏÎ 10 ÓÃÎÄ –
ÍÀ ÊÎÆÍÎÃÎ ÑÒÀÐÎÑÒÓ
Питання вивезення твердих побутових відходів сьогодні є проблемою не лише для Турківської міської ради, а й для всіх сіл, що територіально належать до громади. Чого гріха
таїти, впродовж багатьох років в місті накопичувалося багато сміття, привезеного із сіл,
хоча за це ніхто не платив ні копійки. Привезти непотріб до міста й викинути в сміттєві
баки – це ще один з найкращих варіантів. А зазвичай в селах сміття викидали в річку, вивозили в ліс або просто спалювали, наносячи велику шкоду довкіллю.
Сьогодні, коли Турківщина поділена на дві громади ( а відтак і проблема стала спільною для
кожної), вирішувати її потрібно також разом. По м. Турка з початку року вже укладено майже 40 угод
на вивезення сміття. Це насправді не рекордний результат, тим більше, не відомо, скільки підписантів угоди заплатять за послугу. Але вселяє надію те, що міський голова Ярослав Паращич зобов’язав усіх старост у найближчі терміни укласти по 10 угод у своїх селах. У першу чергу має бути угода
старости, а також підприємців, які проводять діяльність на території відповідного населеного пункту.
І дуже хочеться вірити, що це завдання буде виконано. Та, більше того, – за надану послугу буде
оплачено.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

КОВІДНІ ТЕСТИ – В ПЕРВИНЦІ
На жаль, підступна ковідна інфекція й далі активно розповсюджується. Ми не знаємо, хто
з нас перехворів у легкій формі й має тимчасовий імунітет, але добре знаємо, кого ця небезпечна недуга надовго прикувала до лікарняного ліжка. Очевидно, якби нас всіх протестували,
то показник захворюваності був би значно вищий.
Ще донедавна проблема тестування була у віданні вторинної ланки медичної допомоги. Для цього
були сформовані дві бригади, але напередодні нового року, згідно постанови Кабінету Міністрів
України, розпорядження департаменту охорони здоров’я ЛОДА, ці функції передано первинній ланці
медицини. Так, первинка
повернула собі два автомобілі «Дастер», які, згідно розпорядження
голови районної ради, були передані більше пів року тому вторинці для ковідних процедур. Як
повідомив редакцію т.в.о. директора КНП «Турківський РЦ ПМСД» Іван Нагайко, наразі вони проводять лише експрес-тести. З початку року їх проведено більше тридцяти і половина з них показали
позитивний результат. А вже з 1 лютого вони почнуть брати аналізи на ПЛР-тести. Відповідну угоду
укладено з обласною лабораторією.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
З великою любов’ю і теплотою вітаємо із ювілейним днем народження дорогеньку, милу, любиму, добру, мудру,
турботливу матусю, бабусю і прабабусю жительку с. Мохнате – Іванну Юліанівну Созанську!
Дорогенька наша матусю! У цей прекрасний день ми хочемо привітати Вас з
найкращим святом на землі – із днем
Вашого народження. І хочемо сказати
Вам, що любимо Вас усією душею і серцем, адже Ви
єдина і неповторна. Ви наймиліша, найгарніша і найдобріша. Спасибі, рідна, за
пікл ув ання
Ваше, за тепло,
за любов, пещення, турботу
про нас. Ми
всім серцем бажаємо
Вам
здоров’я, щастя, терпіння ще
не на один рік... Із днем народження,
наша мамочко!
З повагою – дочки Ганна, Оксана, Руслана, сини Іван і Володимир, зяті Юрій,
Іван, Віктор, невістки Любомира і Любов,
10 внуків і правнук Микола.

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 3 ãðí.

30 січня святкує свій 80-річний ювілей порядна,
щира, добра, ввічлива людина, надійна подруга і
порадниця, жителька с. Мохнате Іванна Юліанівна
Созанська.
Шановна Іванно Юліанівно!
Прийміть найщиріші вітання та сердечні побажання з нагоди Вашого ювілейного дня народження. Цього святкового дня бажаємо здоров’я, щастя
і добробуту Вам і Вашій родині, успіхів і здобутків у
всіх справах, наснаги та натхнення. Хай поруч з Вами
будуть надійні, щирі друзі, близькі люди. Зичимо
Вам, аби кожен Ваш день був наповнений корисними справами і теплом
людських відносин, мрії
втілювалися в життя та
приносили
бажану
радість і задоволення.
Нехай Господь завжди
допомагає,
А Мати Божа береже
від зла.
Радості земної Вам
бажаєм,
А від людей – поваги і
тепла.
Бажаємо
миру
і
світлої долі,
Запалу, енергії, сили
доволі.
На довгій стежині Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!
З повагою – колектив відділення
поштового зв’язку с. Матків

Вітаємо із 55-річчям від дня народження, яке святкуватиме цими зимовими днями, дорогого і люблячого, чуйного і
щирого, доброго і працьовитого, дбайливого і турботливого
ювіляра – Тараса Івановича Гав’яка.
Хай щастя не відходить від Твого порогу і Матір Божа Тебе до серця пригорта; хай доля, подарована від Бога,
цвіте здоров’ям, радістю і миром – на
многії і благії літа!
Ювілей у Тебе в позолоті
Чесно й щиро пройдених років,
Прожитих у праці і турботі,
В добрих вчинках, в сяйві добрих
слів.
Щоб до сотні, а то й далі, мчали
Коні літ баских, запряжених добром.
І щоб завжди поруч ми стрічали
Із Тобою свято за столом!
З любов’ю і повагою – дружина Людмила, син Олег з Вікою, дочка Тетяна, зять Роберт, онучки
Юлія та Емілія, швагро Віталій з дружиною Лесею та сім’єю,
сестра Орися з сім’єю, племінники – Оленка з чоловіком
Романом та Олег з дружиною Іриною з сім’ями зі Львова;
Христя з Бучача з родиною, Ірина, Люся і Марта, Михайло і
Люба Копитчаки з сім’єю.

Дорогого і люблячого, чуйного і турботливого батька і дідуся, жителя с. Явора Михайла Івановича Яворського сердечно вітаємо із 70-річним ювілеєм, який святкував 25 січня.
Бажаємо Вам, рідний, міцного-міцного здоров’я, великого
людського щастя, родинного затишку і тепла, достатку і мирного неба, Господнього благословення.
Наш люблячий, рідний, найкращий у світі,
З Вами нам завжди затишно й
світло.
Ви – гарний господар й дідусь чудовий,
Даруєте турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієте підтримати словом і
ділом.
Із Вами у домі – надійно та щиро,
Живіть нам на радість у щасті і
мирі.
З любов’ю – син Степан з дружиною Галиною, дочка Марія
з чоловіком Мирославом, дочка Христина з чоловіком Русланом, онуки – Христина, Степан, Вероніка і Марія.

Доброго і люблячого, чуйного і турботливого сина, брата,
племінника – Володимира Антоновича Райхеля – з ювілейним днем народження сердечно вітають мама Ярослава, тато
Антон, сестра Ванда з чоловіком Іваном,
дітьми – Олегом, Анною, Антоном та тітка
Люба і бажають шановному ювілярові
міцного-міцного здоров’я, невсипущої
життєвої енергії, любові від рідних, поваги
від людей, Божої опіки і благословення
на многії літа!
Хай віра, надія й любов будуть разом
з Тобою,
Крокують у кожній хвилині життя.
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття.
Від лиха та смутку, від горя й тривоги
Хай ангел Тебе захищає крильми.
До успіху й щастя ведуть всі дороги,
Тобі це сьогодні бажаємо ми.
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Останнім часом вкрай актуальною і гострою стала тема
тарифів на житлово-комунальні послуги, газ, електроенергію. Зважаючи на актуальність, днями питання тарифів було
винесено на розгляд позачергової сесії Турківської міської ради,
де одноголосно підтримано звернення до владних інституцій
держави та відповідальних осіб.
І це цілком зрозуміло. Наприкінці 2020 – початку 2021
року, завдячуючи рішенням, які
прийняв Уряд та інші державні
структури, ціни на енергоносії і,
відповідно,
житлово-комунальні послуги карколомно
зросли. Така політика має вкрай
негативний вплив на соціальноекономічне становище значної
частини громадян України. Багато хто опинився на межі виживання і перед вибором – перестати платити за рахунками,
але перезимувати і вижити, або
платити, відмовляючи собі в
найнеобхіднішому – продуктах
та медикаментах?
Щоб зрозуміти, як ми опинилися в такому становищі, необхідно озирнутися і освіжити пам’ять. У розпал президентських, а потім і парламентських
виборів тодішній кандидат у
Президенти та депутати, які позиціонували себе як «слуги народу», пропонували дуже привабливі і прості рішення – як
знизити тарифи на 50%,
відмінити Роттердам+ і, відповідно, у платіжках зробити
«мінус». «Знаний» експерт Герус переконував нас, що в нової
команди є чіткий план і розрахунок як це зробити і виконати
одну із обіцянок новообраного
Президента.
А що ми насправді отримали? На початку 2021 року енергетична система України опинилася на межі колапсу. Незважаючи на аномально теплу зиму,
в Уряді розглядали можливість
віялових відключень електроенергії. Ми почали закуповувати
електроенергію в Білорусі та
Росії, а відтак зупинили частину
блоків наших атомних електростанцій, які виробляють найдешевшу енергію. В енергетичній
системі України накопичилися
мільярдні суми неплатежів та
заборгованості. Державна енергетична компанія «Укренерго»
доведена до банкрутства. Уряд
відмінив пільговий тариф на
перші 100 кВт енергії. Ціни на
газ та за розподіл газу зросли
майже вдвічі.
Звичайно, що це викликало
хвилю обурення та спровокувало акції протесту. І, як завжди,
це почали використовувати в
своїх цілях різні політикани та
політичні сили, а наляканий
Уряд Зеленського став змінювати свої рішення. Депутати від

ОПЗЖ Медведчука та депутатські групи, які контролюють
бородаті й інші «карабас-барабаси», почали роздмухувати ці
протести, пропонуючи дуже
просте рішення: у всьому винен
Захід та МВФ, потрібно лише
знову почати купувати газ, електроенергію та вугілля в Росії і у
нас стане все добре і майже
безплатно.
Наші олігархи, через своїх слуг
у Верховній Раді, намагаються
протягнути рішення «для народу», щоб був пільговий тариф
для всіх. Для їхніх заводів,
маєтків та решти населення, а
державний бюджет покривав
енергетичним компаніям, які
належать їм, різницю між ринковою та пільговою ціною. А це
означає, що знову з кишені найбідніших громадян України хочуть покрити видатки найбагатших.
А що Президент та його
Уряд? У терміновому порядку
на своєму засіданні урядовці
відмінили рішення про ринок
газу і на період карантину, до
кінця лютого, запровадили
фіксовану ціну як на газ, так і на
його розподіл. Звичайно, що
Уряд мав би ще до початку опалювального сезону проконтролювати та визначити реальну
ринкову вартість енергоносіїв
та обмежити прибуток компаній, які працюють у цій сфері.
Але навіть при такому контролі
в Україні живе багато людей,
для яких ці тарифи будуть непідйомними.
Єдиним виходом з цієї ситу-

ації могла б бути програма субсидій для найбіднішої категорії
населення, але серед урядовців
є такі, хто заявляє, що програма субсидій – це приниження
для людей. Вони не хочуть визнавати, що Україна бідна держава, в якій живе багато малозабезпечених людей. Потрібно
сказати чесно, що за два роки
кінець епохи бідності не настав,
а навпаки – кількість бідних
збільшується. З цієї ситуації
можна вийти тільки шляхом
проведення реформ, підйому
економіки, збільшення зарплат
та доходів населення. Таким
чином
можна
зменшити
кількість бідних і тих, хто потребує субсидії.
А що ми маємо на сьогодні?
Кабінет Міністрів на 2021 рік
скоротив видатки на пільги і
житлові субсидії. Зокрема, у порівнянні з 2018 роком, обсяг
субсидій у видатках Державного бюджету на 2021 рік зменшився майже вдвічі: з 71 млрд.
гривень до 36,6 млрд. гривень.
При цьому видатки в бюджеті на
потреби Генеральної прокуратури, Офісу Президента, СБУ,
Нацполіції, Державного управління справами Президента
суттєво зросли. Здається, що
Президент Зеленський та його
Уряд на чисто особистому рівні
не хочуть сприймати і переймати все те позитивне і добре, що
було напрацьовано попередніми урядами і керівниками держави, при цьому вдосконалюючи та розвиваючи це. Ми топчемося на місці, а інколи й відкочуємося назад, не пропонуючи
нічого нового. На жаль, це стосується багатьох сфер: освіти,
охорони здоров’я, армії, соціального захисту та економіки.
Маємо нарешті стати розумними, не вестися на популістські
обіцянки «все знизити». «все
зробити безплатним». Маємо
задавати собі запитання: чому
постачання взимку вугілля на
українські теплові електростанції з шахт Донбасу , які сплачували податки в Україну, тоді, у
2018 році, було торгівлею на
крові, а купівля цього ж вугілля
та електроенергії з Росії в 20202021 роках – це просто бізнес.
Чому існування Липецької кондитерської фабрики «Рошен»,
яка збудована ще до війни, було
злочином, а продаж «95 кварталом» франшизи на «Лігу
сміху» російському телеканалу
у 2020 році є просто вигідною
фінансовою оборудкою?
Марія ЛИЛО,
депутат Турківської міської
ради, голова фракції «Європейська солідарність» у
Турківській міській раді.

ÄÌÈÒÐÎ ÐÎËÜ ÑÒÀÂ Ï²ÄÏÎËÊÎÂÍÈÊÎÌ
Після закінчення Львівського інституту внутрішніх справ,
Дмитро Роль, уродженець с. Вовче, а нині начальник відділення поліції №2 м. Турка Самбірського районного відділу поліції,
ось уже більше 15 років служить на різних посадах в міліції, а
зараз – поліції. Спершу в підрозділі по боротьбі з економічними злочинами, згодом – у слідчому управлінні, кримінальному
розшуку, тривалий час був заступником начальника райвідділу міліції, а з 2015 року він – начальник турківських поліціянтів.
Наприкінці минулого року його багаторічну працю належно оцінено підвищенням у званні. Дмитру Богдановичу присвоєно звання
підполковника.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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29 січня святкує свій 70-річний ювілей жителька с. Вовче Анастасія Федорівна Паздера. З нагоди дня народження, дорогу і люблячу дружину, чуйну і турботливу матусю, найкращу у світі бабусю, добру сваху сердечно вітають
чоловік Василь, син Михайло, невістка Галина, дочка Люба,
зять Тарас, син Василь, невістка Надія, онуки – Ірина,
Надія, Анастасія, Орест, Ангеліна,
Аріна та свати.
70-річчя – важлива і значуща
дата! Років прожито чимало і прожиті вони з гідністю та користю.
Озирніться і полюбуйтеся плодами своєї праці, щасливими посмішками своїх дітей і онуків, теплим затишним будинком. Найголовніше багатство – сім’я – у Вас
є. Залишається тільки побажати
стабільності, міцних нервів і менше втоми. І, звичайно, нехай здоров’я не обійде Вас своєю увагою.
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Вас було.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
До ніг ми прихиляємо сьогодні,
Святкуючи Ваш світлий ювілей!

Сердечно вітаємо із ювілейним днем народження неймовірно працьовиту, відповідальну, мудру, творчу, натхненну жінку, багатолітнього вмілого керівника Будинку дитячої
та юнацької творчості – Софію Тадеївну Багай!
Шановна ювілярко, від усієї душі прийміть наші найщиріші
вітання з днем народження! Бажаємо Вам міцного здоров’я, фінансової стабільності, гармонії у всьому, любові – від
рідних, поваги – від людей, мирного неба над головою. Нехай по життю супроводжують удача і
успіх, близькі за духом люди, Господня
опіка, а кожен Ваш день сяє новими
веселковими барвами!
Усі найкращі побажання
Сьогодні – в Вашу честь.
Натхнення, успіхів, любові,
Чудових перехресть.
Сміливих планів, мрій здійснення,
Щодня родинного тепла.
Щоби здоров’я й довголіття
В долонях доля піднесла!
З повагою – колектив Будинку
дитячої та юнацької творчості.

ЧИ ЗРУЧНО МЕДИЧНОМУ
ПЕРСОНАЛУ?
Згідно державної програми реформування медичної галузі,
в нашому районі в минулому році було заплановано збудувати дві сучасні лікарські амбулаторії. Одну, в с. Либохора, напередодні місцевих жовтневих виборів урочисто здано в експлуатацію. Гарне приміщення, оптимістичні виступи, різнокольорові кульки, перерізання стрічки і вдячність владі… Всі
раділи: нарешті село отримало сучасний медичний заклад,
де, згідно обіцянок, мала бути й аптека.
Пройшло чотири місяці і я вперше, після відкриття, в медичному
закладі. Медперсонал, економлячи електроенергію, яку використовують для опалення приміщення, сидить в одному кабінеті в
очікуванні: «А скільки доведеться заплатити за електроенергію?»
В амбулаторії – більше десяти кондиціонерів, потужний опалювальний котел, але диво: по всій стелі – плями, ніби протікає покрівля. І тут би доречно місцевому старості звернутися до управління капітального будівництва ЛОДА та виконавця робіт, щоб дали
пояснення, в чому причина..?
А взагалі мудрі місцеві газди кажуть, що в Либохорі, та й взагалі
у гірському регіоні, потрібно будувати не звичні типові амбулаторії,
а такі, щоб були пристосовані до складних погодних умов – зі
стрімким дахом, вищим фундаментом, ну й, можливо, встановленням сонячних колекторів для опалення приміщення. І зробити
автономне опалення можна за рахунок зменшення площі амбулаторії та встановлення меншої кількості нікому не потрібних конвекторів.
Але, зрозуміло, змінити щось чи повернути вже неможливо. Дав
би Бог, щоб будівельники врахували либохорські проблеми під час
спорудження лікарської амбулаторії в с. Нижня Яблунька. Є надія,
що у 2021 році її здадуть в експлуатацію. Але не так, як у Либохорі,
а згідно всіх вимог і стандартів. Перерізання стрічки – це ще не
здача в експлуатацію.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÐÎÇÏÎ×ÀÂÑß ÏÐÎÖÅÑ
ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÎÑÂ²ÒÈ
ÍÀ Ì²ÑÖßÕ
Відтепер громади відповідають за розвиток освіти на
місцях. І їхнє перше завдання – як мовиться, з «нуля» створити органи управління освітою. Коментар з цього приводу дає
тимчасово виконуючий обов’язки керівника відділу освіти,
культури і туризму Турківської міської ради Богдан Макаришин.

– Наразі цей процес тільки
розпочався у нашій новій громаді. І говорити про щось конкретно ще зарано. Це доволі непростий процес, починаючи з
першого й найголовнішого завдання – створення органу управління освітою у громаді, – каже
Богдан Васильович. – Далі потрібно організувати методичний супровід. Як відомо, методичний кабінет відділу освіти
ліквідовано. Натомість, можливо, буде створено центр професійного розвитку педагогічних працівників. Без змін, як і
раніше, буде працювати інклюзивно-ресурсний центр, адже
цю установу повністю фінансує
держава. Працюємо над питаннями бюджету. Вирішувати функціонування ЗЗСО, відділ освіти, культури і туризму Турківсь-

кої міської ради буде
згідно Закону України «Про
освіту» та Закону України
«Про повну загальну середню освіту», а також
відповідно до культурноосвітніх та інших потреб Турківської громади. В умовах
децентралізації, рішення
про відкриття та закриття
шкіл тепер приймає громада, виходячи із своїх можливостей та потреб. Відповідно, на оптимізацію
шкільної мережі тільки частково впливають вищестоячі органи влади – кожна громада може відмовитись від закриття навіть
найменших шкіл. Втім,
уряд стимулює оптимізацію через нову формулу
освітньої субвенції, яка передбачає більше коштів для
шкіл із більш заповненими класами. Якщо казати конкретніше,
то оптимізація шкільної мережі
може відбуватись шляхом закриття недостатньо укомплектованих шкіл з організацією підвезення дітей до інших найближчих навчальних закладів. Громада може також створити опорні
школи чи опорну школу (зазвичай, це велика школа в адміністративному центрі громади),
після закриття недостатньо
укомплектованих шкіл. Такі
школи мають вищий юридичний статус і більше повноважень, ніж звичайні школи. В
опорних школах, як правило,
повинно навчатися понад 200
учнів, вони оснащені сучасним
обладнанням для вивчення
різних предметів і мають квалі-

фікованих учителів з цих предметів.
Розвиток мережі закладів початкової школи, гімназій (заклади загальної середньої освіти ІІІ ст.) забезпечують міські та селищні ради, Щодо створення
ліцеїв (заклади загальної середньої освіти ІІІ ст.), то рішення про їх відкриття приймає обласна рада. Відповідно до законодавства, таке перепрофілювання розпочнеться у 2024
році.
Також підвезення школярів
до навчальних закладів, господарська діяльність для мережі
шкіл, взаємодія з усіма учасниками освітнього процесу, куди
входять як учні, так і батьки;
партнерство влади з шкільними адміністраціями і педагогічною спільнотою, ефективна
комунікація зі старостами і депутатами місцевої ради, з виконавчими органами влади на
районному і обласному рівнях і
багато чого іншого – усе це доведеться вирішувати нині в
освітній галузі.
Наразі можу сказати, що у
Турківській об’єднаній територіальній громаді навчатиметься
2669 учнів. Навчатимуть їх приблизно 493 педагоги. Наш відділ
опікуватиметься сімома навчальними закладами першого-третього ступенів, дванадцятьма – першого-другого ступенів та двома початковими
школами. Обслуговуватимуть
підвезення учнів до місць навчання 5 автобусів «Школярик».
Із фінансуванням освітніх закладів, виплатою заробітної
плати вчителям наразі проблем
не виникає. Як буде далі – побачимо. Тепер головне – правильно і швидко вирішувати потреби на місцях і все зробити
для того, аби давати нашим
дітям якісну освіту.
Ольга ТАРАСЕНКО.

3 стор.
ДВА ПУНКТИ ПРОПУСКУ
ТА КАПIТАЛЬНИЙ
РЕМОНТ ДОРIГ
Заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко взяв участь
в онлайн-нараді, за участю представників Державної митної
служби, Міністерства внутрішніх справ України та представників урядових структур Польщі. Йшлося про будівництво
на Львівщині нових пунктів пропуску. З-посеред інших тут
називалися й Боберка-Смольник та Лопушанка-Міхновець.
Європейський Союз має намір інвестувати в ці проекти 100
млн. євро кредитних коштів.
Йшлося також й про будівництво під’їзних доріг до пунктів пропуску. У цьому контексті Юрій Богданович наголосив, що по дорозі
Турка-Лопушанка в даний час триває виготовлення проектно-кошторисної документації, а саме будівництво заплановано розпочати
уже в 2021 році. Наразі на це буде
передбачено 50 млн. гривень.
Щодо дороги Бориня-Боберка, то
тут капітально відремонтовано у
2020 році 4,2 км; на продовження
ремонтних робіт, яке буде відновлено навесні, на поточний рік передбачено 40 млн. гривень.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÌÀËÎÊÎÌÏËÅÊÒÍ² ØÊÎËÈ
ÄÎÂÅÄÅÒÜÑß ÏÐÈªÄÍÓÂÀÒÈ
З нового навчального року на освітню галузь, як Турківської, так і Боринської громад, чекають зміни. Очевидно, радикально доведеться вирішувати питання з малокомплектними школами. Це підтвердив у своєму коментарі й директор
департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска. Він
озвучив дві школи, які рекомендують приєднати до більших
освітніх закладів. Це Буковинська І-ІІ ст. та Дністрик-Дубовецька І ст. Хоча, очевидно, проблему малокомплектних шкіл
цим вирішити не вдасться.
Також освітянський очільник повідомив, що до 1 вересня буде
облаштовано внутрішні туалети в Кривківській ЗОШ І-ІІ ст. та Яблунівській ЗОШ І-ІІ ст. Хоча не зрозуміло, а як бути з Хащівською
ЗОШ І-ІІ ст., де також немає внутрішньої вбиральні, чи з Либохорською ЗОШ І-ІІІ ст. ? Можливо чиновники вважають, що в цьому селі
триває будівництво нової школи і немає сенсу займатися внутрішнім
туалетом у старому приміщенні. Тут можна посперечатися. Якщо
школу будуватимуть такими темпами, як зараз, то на новосілля у
Либохорі доведеться чекати ще з 10 років.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Втрачений атестат про базову освіту АО №285705, виданий 5.06.
1990 р. Ісаївською основною школою на ім’я Лідії Миколаївни Джури, вважати недійсним.

НАМ БЕРЕГТИ ТЕБЕ,
СОБОРНУ І ЄДИНУ
У п’ятницю, 22 січня, з нагоди Дня Соборності України та 102-ї річниці проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР, заступник голови райдержадміністрації Василь Цибак, голова Турківської міської ради Ярослав Паращич та
помічник народного депутата України Андрія Лопушанського Ірина Кіра поклали квіти до підніжжя пам’ятників Степану Бандері та Тарасу Шевченку,
стенду Героїв Небесної Сотні.
У заході взяли участь представники структурних підрозділів райдержадміністрації, депутати міської ради та громадськість міста.
Усі учасники пройшли ходою від пам’ятника Степанові Бандері до пам’ятника
Тарасу Шевченку, розгорнувши Державний Прапор України, і піднесено виконали
пісню “Ой, у лузі червона калина”, а біля пам’ятника Тарасові Шевченку – Державний Гімн України.
Цього ж дня, в оновленому читальному залі публічної бібліотеки Турківської
міської ради було відкрито літературну виставку-хроніку «Від історичної Злуки – до
омріяної злагоди», приурочену Дню Соборності.
Як розповідає завідувачка читальним залом Любов Гурін, на виставці були представлені твори – як художні, так і публіцистичні, а також добірки газет і журналів,
які розкривають минулу та сучасну історію нашої неньки-України.
Тематична книжкова виставка до Дня Злуки була відкрита й у відділі обслуговування Турківської ЦРБ . Про її організацію подбала бібліотекар Ганна Шийка, завідувачка відділом.
Згадали в цей день бібліотекарі та присутні на виставці і про перших загиблих на Майдані під час Революції Гідності – Юрія Вербицького, Сергія Нігояна, Михайла
Жизневського, Олександра Бадеру та нашого земляка – Романа Сеника. 22 січня 2014 року, біля стадіону «Динамо» у Києві, його було важко поранено кулею снайпера.
Від отриманих поранень він помер 25 січня у лікарні.
Ольга ТАРАСЕНКО.

4 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

«ÌÈ ÇÀÕÈÙÀËÈ ÓÊÐÀ¯ÍÓ, À ÄÅßÊ² Ï²ÄÏÐÈªÌÖ²
ÄÅÐÈÁÀÍÈËÈ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÌÀÉÍÎ»
Ще не забулася смертельна дорожньо-транспортна пригода в м. Турка, по вул. Молодіжна. Тоді в мережі Інтернет
розгорілися дискусії на предмет того, хто винен і що треба
робити. Як завжди, знайшлося багато мудрагелів, які пробують дати пораду, як можна навести порядок в місті з так
званими гонщиками. Зрозуміло, що випадок обернувся трагедією не лише для родини загиблої дівчини, а й для близьких і
рідних хлопця, що спричинив ДТП. Співчуваючи їм, намагаюся
зрозуміти причини цього та подібних випадків і, як на мене,
вони очевидні. Найперше має бути належний контроль з боку
поліції, а, по-друге, у таких ситуаціях ми не бачимо осуду громадськості. Для прикладу, коли в минулому році молоді люди,
можливо напідпитку або й обкурені, заїхали машиною на сходи біля пам’ятника Шевченку, до того ж виклавши в Інтернет фото з надписом «Ніхто, крім нас!» Тоді поліція зробила
свою справу, а громада промовчала: мовляв, молоді люди, хто
не був таким? А якби батьки тих дітей понесли серйозне
покарання, найперше – фінансове, і це мало б розголос в громаді, думаю, що дехто б задумався, купляючи для свого чада
автомобіль або ж дозволяючи йому ганяти на великій швидкості вулицями міста. Але це – для роздумів.
І ще коротка статистика: у минулому році працівниками
Турківського відділення поліції за керування транспортними
засобами у нетверезому стані було складено 85 адміністративних протоколів. Із них лише 54 особи притягнуто до відповідальності.
Мене та моїх друзів обурив
допис у Фейсбук Романа Мельника, який
вважає: якщо
міським головою став учасник
АТО Ярослав Паращич, нехай
організовує побратимів і наводить порядок в місті. Я не розумію, як йому в голову могла
прийти така маячня. Допустимо,
ми організуємося, та й навіть
зупинимо автомобіль, який перевищує швидкість. І що дальше? На якій підставі, яке покарання ми можемо визначити
для порушника? Усе це буде

виглядати як самоуправство, що
немає нічого спільного із законом. У цьому контексті я хотів
би порекомендувати підприємцям самоорганізуватися і наводити порядок. Та ні, їм це не
вигідно. Пригадую час ще коли
служив у міліції, тоді на ринку
було багато крадіжок. Ми вийшли
з
пропозицією
до
підприємців укласти угоду з патрульними, які б охороняли об’єкти, працювали над тим, щоб
таких випадків було якомога
менше. Тоді ніхто з них не пого-

дився на це. А для чого витрачати зайві гроші? Інший випадок:
у 2016 році ми вийшли з ідеєю
створити (частково за кошти
підприємців) муніципальну дружину, до якої увійшли б й учасники АТО. Вона б стежила за
дотриманням правил вуличного руху та займалася боротьбою
з незаконною торгівлею, яка в
нашому місті на кожному кроці.
Але знову ж таки цього нікому
не треба.
Не хочу бути оригінальним,
але можу порадити Мельнику:
перше, аніж давати пропозиції,
поглянути на себе. Що я зробив
для міста, а не для власної вигоди? Взяти хоча б ставок, який,
можна сказати, украв у громади. Щоправда, зараз він каже,
що все законно, має кадастровий номер на ОСГ. Так, якщо
ОСГ, то чому він не садить там
картоплю, а використовує як
водойму? Інше питання: для
чого загородив територію, закривши доступ до громадського
ставка і перекрив до нього доступ води? Може він не знає, що
це заборонено законом? Ось
тут треба вести мову про порядність і порядок, а не витикати пальцем і рекомендувати
учасникам АТО, що робити. На
початку російської агресії ми
зробили свою справу – зупинили ворога і захистили Україну,
добровільно пішовши на фронт.
У цей час деякі підприємці дерибанили громадське майно.
Микола КОНОВАЛЕНКО,
ГО «Учасники АТО Турківщини».

ÎÁ²ÊÐÀËÈ «ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ» ÒÀ «ÐÓÊÀÂÈ×ÊÓ»
Останнім часом почастішали випадки крадіжок товарів із закладів торгівлі. Вчиняють це
молоді особи, які, судячи із їхнього одягу, є не бідними. У них, очевидно, на генному рівні закладена схильність до легкої наживи.
Так, за процесуального керівництва прокурорів
Турківського відділу Самбірської місцевої прокуратури до суду цього місяця скеровано ряд обвинувальних актів за вчинення крадіжок із магазинів
«Рукавичка» та «Соціальний».
Слідством встановлено, що жителька Турківщини, громадянка В., в січні цього року, перебуваючи в приміщенні магазину «Соціальний», що в м.
Турка, діючи з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу, скориставшись відсутністю свідків, таємно взяла продукти харчування та деякі інші товари.

Аналогічне правопорушення вчинила громадянка О, також жителька Турківщини. Вона наприкінці
грудня минулого року, перебуваючи в приміщенні
магазину «Рукавичка», що в м. Турка, таємно викрала продукти харчування та інші речі для домашнього вжитку.
Зловмисниці розкаялись у вчиненому та відшкодували завдані збитки. Та все ж найближчим часом вони постануть перед судом.
Зіновій БОХОНОК,
прокурор Турківського відділу Самбірської
місцевої прокуратури.

СМЕРТЕЛЬНА ДТП В СЕЛІ ШТУКІВЕЦЬ
Минулої неділі, 24 січня, в с. Штуківець трапилася дорожньо-транспортна пригода із смертельним наслідком. 31-річний житель с. Нижнє Висоцьке, рухаючись автомобілем ВАЗ автодорогою Бориня-Мохнате, здійснив наїзд на 58-річного жителя с. Нижнє, який від отриманих
травм помер на місці пригоди.
Даючи пояснення працівникам поліції, водій розповів, що у вечірню пору не побачив пішохода, що
рухався проїзною частиною, через те, що його засліпило надто яскраве світло фар зустрічного автомобіля. Коли відчув удар, зупинився, зрозумів, що трапилось і викликав швидку.
Очевидно, смертельної дорожньої пригоди можна було би уникнути, якби пішохід мав на своєму
одязі світлоповертаючі елементи.
Наш кор.
Придбаю будинок з городом
у селі Турківського району. Телефон: 0672962770, Олег.

Загублене посвідчення – серія ААГ № 131853, видане 06.05. 2016
року на ім’я Нелі Константинівни Германович, вважати недійсним.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колективи студії радіомовлення «Карпатський гомін» та редакції
газети «Бойківщина» висловлюють щире співчуття завідувачці
відділом студії радіомовлення та колишній кореспондентці часопису «Бойківщина» Іванні Вікторівні Галишин з приводу тяжкої втрати – смерті свекра.
Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ»
глибоко сумують з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті
директора КНП «Турківська ЦРЛ» Костянтина Федоровича Коробова і висловлюють щире співчуття дружині – Любі Володимирівні,
синам та всій родині покійного. Вічна пам’ять…
Турківська міська рада глибоко сумує з приводу передчасної
смерті директора КНП «Турківська ЦРЛ» Костянтина Федоровича
Коробова і висловлює щире співчуття сім’ї і рідним покійного.
Колектив хірургічного відділення КНП «Турківська ЦРЛ» глибоко
сумує з приводу передчасної смерті директора КНП «Турківська
ЦРЛ» Костянтина Федоровича Коробова і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.
Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦРЛ»
висловлюють щире співчуття стоматологам Ігорю Івановичу та Віталію Ігоровичу Цекотам з приводу тяжкої втрати – смерті матері і
бабусі.
Стоматологічний колектив КНП «Турківська ЦРЛ» глибоко сумує
з приводу передчасної смерті директора КНП «Турківська ЦРЛ»
Костянтина Федоровича Коробова і висловлює щире співчуття дружині – Любі Володимирівні Коробовій, рідним і близьким покійного.
Колектив акушерсько-гінекологічного відділення КНП «Турківська ЦРЛ» глибоко сумує з приводу передчасної смерті директора
КНП «Турківська ЦРЛ» Костянтина Федоровича Коробова і висловлює щире співчуття родині покійного. Нехай милосердний Господь упокоїть його душу в Своїх Небесних Палатах, там, де праведні спочивають…
Колектив старших медичних сестер КНП «Турківська ЦРЛ» глибоко сумує з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті директора КНП «Турківська ЦРЛ» Костянтина Федоровича Коробова і
висловлює щире співчуття сім’ї та близьким покійного.
Колектив неврологічного відділення КНП «Турківська ЦРЛ» глибоко сумує з приводу передчасної смерті директора КНП «Турківська ЦРЛ» Костянтина Федоровича Коробова і висловлює щире
співчуття родині і близьким покійного. Вічна йому пам’ять.
Колектив Турківського районного суду висловлює щире співчуття
Сергію Костянтиновичу Коробову з приводу непоправної втрати –
передчасної смерті батька – Костянтина Федоровича.
Колектив дитячого відділення КНП «Турківська ЦРЛ» глибоко
сумує з приводу передчасної смерті директора КНП «Турківська
ЦРЛ» Костянтина Федоровича Коробова і висловлює щире співчуття з приводу непоправної втрати дружині, дітям, рідним і близьким покійного. Хай карпатська земля стане йому пухом, а Господь
дарує вічне життя у Царстві Небеснім.
Колектив КНП «Турківський районний центр первинної медикосанітарної допомоги» глибоко сумує з приводу передчасної смерті
директора КНП «Турківська ЦРЛ» Костянтина Федоровича Коробова і висловлює щире співчуття родині покійного. Світла пам’ять.
Колектив терапевтичного відділення КНП «Турківська ЦРЛ» глибоко сумує з приводу передчасної смерті директора КНП «Турківська ЦРЛ» Костянтина Федоровича Коробова і висловлює щире
співчуття рідним і близьким покійного. Вічна пам’ять…
Голова Міжнародної громадської організацій «Світовий Конгрес
Бойків» та члени оргкомітету Товариства «Бойківщина – ХХІ століття» висловлюють щире співчуття члену Товариства, краєзнавцю
та щирому другу, патріоту рідного краю Миколі Степановичу Михайлику з приводу непоправної втрати – передчасної смерті сина.
Турківський районний відділ ДРАЦСу та ДВС висловлюють щире
співчуття начальнику Турківського бюро правової допомоги Костянтину Костянтиновичу Коробову з приводу тяжкої і непоправної
втрати – передчасної смерті батька – Костянтина Федоровича Коробова. Світла та вічна пам’ять.
Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. глибоко сумує з
приводу смерті колишньої вчительки біології Юлії Петрівни Рошко
і висловлює щире співчуття рідним і близьким покійної.
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